
Närvarande styrelsemedlemmar: 
 
Ordförande                                             Ellen Thunstedt 
Vice ordförande   Sandra Nimmermark 
Informationschef   Sofia Johannesson 
Näringslivsordförande  Daniel Carlson Bjernald 
Sexmästare    Nestor Bacos 
Aktivitetsutskottsordförande Anton Renmark 
Cafémästare                Cassandra Doggett 
Utbildningsminister   Alfred Jonelid 
Øverphøs    Natasha Majbrink 
 
 
§ 1 MOFMÖ 
Mötets ordförande Sandra Nimmermark förklarar mötet öppnat 12:10. 
 
§ 2 Protokollförare 
Mötet beslutar att godkänna Sofia Johannesson som protokollförare. 
 
§ 3 Justeringspersoner 
Mötet beslutar att godkänna Anton Renmark och Daniel Carlson Bjernald som 
justeringspersoner. 
 
§ 4 Adjungeringar 

Mötet godkänner att Oskar Andersson, Joel Bremberg och Susanna Sjöstrand 
medverkar vid mötet. 
 

§ 5 Dagordning 
Dagordning godkänns i föreliggande skick. 
 
§ 6 Runda bordet 
Daniel: Ska ha möte med NGVL om de finns ett annat alternativ för kommande event.   
Natasha: Hade phadderutbildning igår 
Cassandra: Har påbörjat inför riktlinjer för krishantering.  

 
 

MÖTESPROTOKOLL 

Styrelsemöte:    Nr 10, 2020 

Datum:     2020-03-31 

Tid:      Kl. 12:10(..) 
Plats:     Styret, V-huset,  
                                               Lund 

 



Sandra: Planerat klart det sista inför VT-mötet.  
Sofia: Tillsammans med cassandra tittat på riktlinjer för krishantering.  
Anton: Haft de standard eventen för veckan och ska påbörja en intresseanmälan för 
kanothajk.  
Nestor: Har inte gjort så mycket senaste veckan. 
Ellen: Haft utvecklingssamtal men styrelsen.  
Alfred: Fixa inför de kommande CEQ-priser och avslutat likabehandlingsärende.  
 
 
§ 7  Information från TLTH 
Kårhuset får ett nytt access system de kommande veckorna. Man ska helst gå och söka 
access igen för att få access i det nya. Så det täcker alla nya läsare också 
Kårens funktionärsval till utkotten är öppnad! 
Många av posterna är "en-gång-i-veckan/månaden"-poster, så vill man ha lite mer att göra 
så funkar det även för redan aktiva!Hittas på: 
www.tlth.se/lediga Ex. Pubadept, Fotograf, Arkivarie, HUT:are, tackmästerist (vice, 
ledamot)... 
KFS Attitydundersökning är igång! 
Länk hittas på kårens facebook-sida.(Eller dela denna 
https://forms.gle/FvnmN78KYKS33KFp8) 
 
 
§ 8  Vårtterminsmötet 
Efter de nya förbud mot allmänna sammankomster för fler än 50 personer, behövs 
vårterminsmötets genomförande ändras.   
Beslut: Styrelsen, valberdningen och talman får närvara fysiskt i loken under mötet. Detta 
gäller även de sökande till en funktionärspost. Resterande deltar via zoom.  
 
Då de större antalet kommer delta via zoom på mötet kommer “fikat från sexet” tas bort 
från föredragningslistan. Det ska ses över om de kan kompenseras upp för vid senare 
tillfälle.  
Beslut: Det kommer inte bjudas på någon mat under mötet.  
 
§ 9  Övrigt 
Thomas har kommit med förslag på event som kan göras under distans såsom fifa-turnering 
via zoom. Det finns en möjlighet likt andra sektioner att hålla distans-event.   
 
Sektionen följer Kårens nya direktiv angående att de stänga ner större delen verksamheten 
och under april inte ha några event. Styrelsen ser de som en rimlig åtgärd att stänga ner 
verksamheten men att event såsom sportkvällar är viktigt att fortgå med för alla välmående.  
 
Beslut: V-sektionens verksamhet inställt under april förutom AktUs- veckoevent. 
Styrelsearbetet fortgår som vanligt. 
 
 



§ 10 Beslutsummering 
Styrelsen, valberdningen och talman får närvara fysiskt i loken under mötet. Detta gäller 
även de sökande till en funktionärspost. Resterande deltar via zoom.  
Det kommer inte bjudas på någon mat under mötet.  
V-sektionens verksamhet inställt under april förutom AktUs- veckoevent. Styrelsearbetet 
fortgår som vanligt. 
 
 
§ 11 Beslutsuppföljning 
 
Ingen beslutsuppföljning 
 
§ x Nästa Möte  
Nästa tisdag den 6/4 i styret. 
 
§ x MOFMA  
Mötes Ordförande Sandra Nimmermark avslutar mötet 13.00. 
 
 
 
Vid protokollet 
 
Sofia Johannesson 
 
 
 
 
Justeringspersoner 
 
Anton Renmark  
 
 
 
Daniel Carlson Bjernald  
 
 
 
 
 


